
A rendkívüli jogorvoslatok 

Be. 636 -669.§

OBH E-KÓDEX BE. PROJEKT 2018  



dr. Vajda Edit 

a Győri Ítélőtábla bírája  



3

2017. évi XC. tv.
 Tizenkilencedik rész

Rendkívüli jogorvoslatok

 
A perújítás 637-647.§ 

A felülvizsgálat      648-664.§

Eljárás alkotmányjogi panasz esetén        665.§

Jogorvoslat a törvényesség érdekében     666-669.§

Jogegységi eljárás            670. § 



A perújítás okai 

Fogalma: anyagi jogerőre képes ügydöntő határozattal szembeni rendkívüli jogorvoslat.

A Be. a perújítást döntően az 1998. évi Be-vel megegyező alapokon rendezi, attól szerkezetében és a 
sorrendjében tér csak el. 

A perújítási okok között az egyedüli változás, hogy az 1998. évi Be. 408.§ (1) bekezdés b) pont második 

fordulatában szereplő perújítási ok más tartalommal és külön megfogalmazásban szerepel. Perújítási ok, ha 

az ügydöntő határozatban a vádlottat nem a valódi személyazonosságának adatai alapján ítélték el, és ez a 

határozat kijavításával sem orvosolható (Be. 453.§).

Minden más perújítási ok megegyezik az 1998. évi Be-ben foglaltakkal.

                                        



A perújítási eljárás Be. 637-638.§§

Kötelező lefolytatni: 1./ 637.§ (1) bek. f) pont – köztársasági elnöki kegyelemből történő megszüntetés esetén
                                   2./ Be. 754.§ (4) bek. és 754.§ - ismeretlen helyen, illetve külföldön tartózkodó vádlott távollétében folytatott 
eljárásában hozták a támadott ügydöntő határozatot (CI-CII. Fejezet). Az alapügyben hozott határozat jogerőre emelkedéséről történő 
tudomásszerzéstől számított 1 hónapon belül!!!

   Nincsen helye: a vádejtés esetkörén kívül, ha az eljárás az ügyészség vádejtése miatt szűnt meg.

   Indítványozói kör: - kiesnek az oldalági rokonok  a terhelt halálát követően több mint 50 év után

                                   -  védő önállóan is jogosult a terhelt javára – két kivétellel!

                                   - bármely törvényes képviselő, nemcsak a fiatalkorúé

                                   - terhére a pótmagánvádló és a magánvádló, DE nem itt, hanem a külön eljárási szabályok között van rögzítve!

                                     (Be. 783.§ (1) bek. és 814.§ (1) bek.) 

                                        



A perújítási indítvány Be. 639-640.§§ 

Tartalmi követelmények (Be. sokkal részletesebben!): 

- tények és bizonyítékok előadása 

- indítványozó kézbesítésre alkalmas elérhetősége

- távollévő terhelt – tényleges tartózkodási helye

- távollétes kötelező feltétele – valószínűsíteni a tudomásszerzés időpontját és

- megjelölni tényleges tartózkodási helyét

  A terhelt jogosult rendelkezni a más jogosult által a javára benyújtott perújítási 
indítványról, kivétel: - ügyész terjesztette elő

                                       - a kényszergyógykezelés elrendelése ellen terjesztették elő.       
                                 



A perújítási nyomozás – az ügyészség eljárása 
                            Be. 641-642.§§

Elrendelheti: - ügyészség 

                       - bíróság  

Csak rendszerbeli változtatás – igazodik az elrendelőhöz:

- ügyészség – a nyomozás általános szabályai szerint – nincs változás (ha a perújítási 
indítványt alaptalannak ítéli, az ezt tartalmazó észrevételének továbbításával 
egyidejűleg lényegében a perújítási nyomozást is szükségtelennek tartja.)

- bíróság – itt rögzített spec. szabályok szerint (letartóztatás,  előzetes 
kényszergyógykezelés, bűnügyi felügyelet nem rendelhető el, mivel arra csak a 
megengedhetőség tárgyában született döntés; a perújítás elrendelését követően van 
lehetőség az általános szabályok szerint.)



A  perújítás megengedhetősége; az eljárás lefolytatása I. 

Újdonság: eddigi gyakorlat szerint – perújítás csak akkor rendelhető el, ha 
megalapozottan feltehető, hogy az új bizonyíték alkalmas a kívánt joghatás kiváltására!

Az eljárás lefolytatásának szabályai részletesen felsorolva! Észrevételezésre kiadás: 
15 nap (nem jogvesztő határidő).

Főszabály: első fokon eljárt bíróság folytatja le, kivétel  a távollétes – ahol eltűnt: 
másod- vagy harmadfok.

Változatlan: többszöri elítélés esetére lehetősége  van a perújítás megengedhetősége 
tárgyában döntő bíróságnak, hogy a törvénynek megfelelő határozatot hozzon, az 
eljárást megszüntesse vagy az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezze.

Új: ezt a lehetőséget a Be. kiterjesztette a köztársasági elnök által gyakorolt eljárási 
kegyelem következményeinek orvosolhatóságára is. (Be. 644.§ (3) bekezdés).



A  perújítás megengedhetősége; az eljárás lefolytatása II. 

A bíróság végzéssel határoz: - megengedi – nem fellebbezhető

                                            - elutasítja – indítványozó fellebbezhet, DE a fellebbezésben nem lehet új 
perújítási okra hivatkozni!!!

Elrendelés esetén – büntetés végrehajtását félbeszakíthatja v. felfüggesztheti, kényszerintézkedést rendelhet 
el. 

Elutasítás – nem kell erről döntést hozni!

Megismételt eljárás: általános szabályok – DE előkészítő ülés nincs

                                                                 - idézés+ perújítást elrendelő végzés

                                                                 - ismertetés: ítélet+végzés (vádirat nem)

                                                                 - más perújítási ok nem hozható be!

 Bük: a terhelt viseli, ha eredménytelen és visszavonhatta volna, egyébként az állam! 

 



Pótmagánvádló és magánvádló

  Be. 783.§ (1) – (3) bekezdés
- a terhelt felmentése vagy az 

eljárás megszüntetése esetén 
perújíthat

- döntésre jogosult bíróságnál 
írásban v. szóban

- ha az alapügyben elbírált bcs. 
közvádra üldözendő – iratok az 
ügyésznek – perújítási 
nyomozást is elrendelhet



Pótmagánvádló és magánvádló

Be. 814.§  (1) – (2) bekezdés
- csak a terhelt felmentése vagy 

az eljárás megszüntetése esetén 
terjesztheti elő

- döntésre jogosult bíróságnál 
írásban v. szóban

Be. 783.§ (1) – (3) bekezdés
- csak a terhelt felmentése vagy az 

eljárás megszüntetése esetén 
perújíthat

- döntésre jogosult bíróságnál 
írásban v. szóban

- ha az alapügyben elbírált bcs. 
közvádra üldözendő – iratok az 
ügyésznek – perújítási 
nyomozást is elrendelhet



A felülvizsgálat
Okai: Be.648-649.§§  

Okai: - anyagi jogi szabálysértés – a büntetőjogi felelősség eldöntését v. a joghátrány törvényességét érintette:

             - a jogerős ítéletben megállapított minősítés téves

             - az alkalmazott joghátrány törvénysértő

             - fennáll a kettő között az oksági viszony.

Ha a minősítés jó, nincs további vizsgálódás! Önállóan a joghátrány miatt nincs felülvizsgálat. BH2017. 219

           - eljárási szabálysértés – változás: tételes felsorolás van! 

             - eljárási feltételek hiányoztak (joghatóság, magánindítvány, feljelentés, LÜ elrendelés hiánya)

             - vádlói legitimitás hiányzott v. súlyosítási tilalomba ütközött

             - abszolút hatályú perrendi hiba – Be.608.§ (1) bekezdés. Indokolási kötelezettség megsértése már NEM! 

             - AB – ha a jogerős ügydöntő határozattal bef. büntetőeljárás felülvizsgálatát elrendelte 

             - EJEB megállapította, hogy olyan eljárási hiba történt, amely nemzetközi szerződésbe ütközik

 



            A felülvizsgálat korlátai Be. 650.§  

Újdonságok:  - harmadfokú eljárást érintően anyagi jogi okból KIZÁRT, eljárási      
hiba miatt az általános szabályok szerint LEHET!

                        - KIZÁRT, ha orvosolható egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban

                        - KIZÁRT, ha különleges eljárásban reparálható

                        - tényállás nem támadható, akkor sem, ha megalapozatlan

                        - járulékos kérdések ellen továbbra sincsen helye 

    



A felülvizsgálati indítvány Be.651-652.§§

Változatlan: A terhelt terhére CSAK az ügyész terjesztheti elő – 6 hónapon belül!

Pótmagánvádló: (Be. 815.§ (1) bek.), magánvádló (Be. 784.§ (1) bek.): NEM!

Törvényes képviselő: fiatalkorú és nagykorú egyaránt előterjesztheti a terhelt javára.

Védő: a terhelt előzetesen nem tilthatja meg, DE visszavonhatja.

Terhelt örököse: bármely okból (nemcsak a polgári jogi igény miatt), időhatár nélkül.

Részletes szabályok a felülvizsgálati indítvány tartalmára: Be. 652.§ (1) - (2) bek.

 - az indítványozó elérhetőségét is meg kell jelölni!

A hiányosan előterjesztett indítvány jogkövetkezménye az elutasítás!

  



A felülvizsgálati eljárás Be. 653-661.§§ 

Eltérések: 

- A korábbi 30 napos határidők helyett 1 hónap.

- Kúria fő szabály szerint tanácsülésen (3 bíró) bírálja el az indítványt.

- Terhére benyújtott indítvány esetén sem kötelező a nyilvános ülés!

- Bármely ügyben eljárhat öt fős tanácsban, egy esetben kötelező. (A felülvizsgálat a Kúria 
határozata ellen irányul.)

- Elutasítási ok: elérhetetlenné vált az indítványozó MINDIG.

- Elkésettség: csak az ügyészség által, a terhelt terhére előterjesztett indítványnál.

- Észrevételezés keretében: abszolút eljárási szabálysértésre mindig lehet hivatkozni!

- Továbbra is korlátozott revízió van!



 A felülvizsgálat során hozható határozatok Be.662-664.§§
A hatályban fenntartó végzés NEM ügydöntő, feltételei:

- a felülvizsgálni indítványozott határozat megfelel a jogszabályoknak

- történt ugyan eljárási szabálysértés, de az ügy érdemére nem volt lényeges kihatással 

Megváltoztatás feltételei nem változtak! (A súlyosítási tilalom esetében nincsen konkrét jogszabályi helyre utalás.) 

   A terhelt TERHÉRE benyújtott indítvány feloldja a súlyosítási tilalmat! Kiszabható akkor is súlyosabb joghátrány, ha az 
elsőfokú ítélet ellen csak védelmi fellebbezések voltak (BH2017. 256.)

      Terhére benyújtott indítvány esetén is jogosult a terhelt javára megváltoztatni a határozatot.

Hatályon kívül helyezés KÖTELEZŐ, ha törvénysértő felmentő v. eljárást megszüntető végzés a fv. tárgya!

Abszolút eljárási hiba esetén IS.

EJEB határozaton alapuló felülvizsgálat esetén: akkor IS, ha az eljárási hiba egyébként nem lenne HK ok.

Változás: HK végzésben kötelező instrukciókat ad az alsóbb bíróságok számára! 

Megismétlés CSAK a törvénysértés elkövetése szerinti bírósági foktól. 
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Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén  
  - alapjogi sérelmek orvoslására szolgál; az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik

  - eldöntendő kérdés: 

   1./ az egyedi ügyben alkalmazott jogszabály megfelel-e az Alaptörvénynek

   2./ a jogszabály alkalmazási módja összhangban áll-e  az alkotmányos   elvekkel

  - benyújtás: a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított 60 napon belül (Ab.tv. 26-29.§§, 
30.§ (1)  bek., 31.§, 53.§ (2) bek.)

  - felfüggesztés, félbeszakítás: 

    1./ elsőfokú bíróság fellebbezhető végzésével – tájékoztatás az Ab felé

    2./ Ab felhívása alapján – nem fellebbezhető végzéssel

     Ha a bírói döntést az Ab megsemisíti, a megismételt eljárás szabályai szerint kell az új 
eljárást lefolytatni, amely során szem előtt kell tartani az Ab határozatának okait és 
indokait (Be. 632.§).



Jogorvoslat a törvényesség érdekében  
 Az új Be. szabályozása megfelel a korábban kialakított gyakorlatnak, amelynek elvi alapját a Kúria a 2/2015. büntető 
jogegységi határozatban rögzítette, mely szerint a másodfokú bíróság elsőfokú határozatot hatályon kívül helyező és az elsőfokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására utasító végzése eredményesen támadhatóvá vált. Az új Be. ezekben az esetekben már biztosítja 
a rendes jogorvoslati utat; a fellebbezést (Be. 627.§)!

Változások: 

- lásd Be. 456.§ - az érdemi (anyagi jogerőre képes) és nem érdemi (alaki jogerőre képes – véglegessé váló)  határozatok 
megkülönböztetése.

- a Be. alapján a Kúria a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elbírálásáig a jogerős ügydöntő határozatban kiszabott 
büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtását, illetve a jogerős ügydöntő határozatban foglaltak teljesítését felfüggesztheti 
vagy félbeszakíthatja (Be. 659.§ (7) bekezdés).

- védő részvétele kötelező, DE a kirendelt védő kirendelésének hatálya e rendkívüli jogorvoslati eljárásra nem terjed ki (Be. 
48.§)!

Lehetséges döntések:

- alapos – ítéletet hoz - a jogerős határozat csak a terhelt javára változtatható meg, illetve az ő érdekében helyezhető hatályon 
kívül. Ha erre okot adó körülmény nem merül fel, a Kúria pusztán a törvénysértés tényét rögzíti.

- nem alapos – nem ügydöntő végzéssel elutasítja.

 



Jogegységi eljárás   
     Alapvető változás nincs! A közjogi szerep dominál. 

     -  Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdés - Kúria
  -  A Bszi. 32.§ (1) bekezdés a/ és b/ pont, 33-34.§§, 37-38.§§, 40-41.§§, 42.§ (1) bekezdés és 202.§ szerinti       

           rendelkezések szabályozzák a lefolytatását.

Változás:
  -  Be. 670.§ (5) bekezdés – a határozat közlése – csak a terhelttel, kikerült a magánvádló és a 

pótmagánvádló. 

A jogegységi eljárást az új Be. hatálybalépése előtt befejezett vagy a hatálybalépéskor folyamatban lévő 
ügyben is lehet indítványozni (875. § (4) bekezdés)!  

    



Köszönöm a figyelmet !
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